
Χαιρετίζουμε κάθε τέτοια προσπάθεια 
όταν αυτή προέρχεται από ντόπια 

χέρια και μυαλά, ειδικά σε μία περίοδο 
όπου απαιτείται ανάπτυξη. Πνευματικός 
πατέρας, εμπνευστής και εφευρέτης της 
εταιρείας, ο Κος Γιάννης Ζάγορας είχε 
την ευφυή ιδέα ανάπτυξης, υλοποίησης 
και διάθεσης υποβρύχιων προβολέων 
LED (και όχι μόνο) μεγάλης ισχύος οι 
οποίοι διατίθενται τόσο εγχωρίως όσο 
και διεθνώς. Η κατασκευή αυτών των 
προβολέων είναι υψίστης ποιότητας 
καθώς όχι μόνο επιλέγονται κορυφαία 
διεθνώς υλικά αλλά η συναρμολόγηση 
γίνεται με το χέρι και ο ποιοτικός 
έλεγχος είναι αυστηρότατος, για κάθε 
μεμονωμένο προβολέα έτσι ώστε 
να έχουμε ένα προιόν υψηλότατων 
προδιαγραφών με ανταγωνιστική 
παρ’ όλα αυτά τιμή σε σχέση με την 
ποιότητα και την αξιοπιστία που 
προσφέρει.
Ο φωτισμός με LED έχει αναχθεί τα 
τελευταία χρόνια σε επιστήμη και έχει 
δαπανηθεί πολύ χρήμα και κόπος από 
την πλευρά των εταιρειών καθώς τα 
τελευταία παράγουν ισχυρό φωτισμό με 
μικρή κατανάλωση ρεύματος, ανάβουν 
άμεσα και έχουν μεγάλη διάρκεια 
ζωής. Παρ’ όλα αυτά διάφορα τεχνικά 
θέματα ταλανίζουν την υψηλή αυτή 
τεχνολογία όπως η θερμική καταπόνηση 
του υποστρώματος (substrate) πάνω 
στο οποίο κατασκευάζεται ένα LED. 
Και εδώ όμως το ελληνικό δαιμόνιο 
έδωσε λύση καθώς με εκτενή μελέτη 
και τη βοήθεια θερμογραφημάτων 
βρέθηκαν καινοτόμες επινοήσεις 
(που μετατράπηκαν σε ευρεσιτεχνικά 

κατοχυρωμένες λύσεις) απαγωγής 
της παραγόμενης θερμότητας στο 
εξωτερικό ανοξείδωτο κέλυφος 
του προβολέα, με απότέλεσμα την 
ελαχιστοποίηση του όγκου και του 
βάρους του όλου φωτιστικού σώματος. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στον 
προβολέα της Lampsea των 5500lu-
mens το βάρος ανέρχεται μόλις στα 
520 γραμμάρια με το καλώδιο ενώ η 
αναλογία βάρους ανά lumen στα 0,09gr! 
Αυτό καθιστά τους προβολείς ιδιαίτερα 
προσιτούς σε εγκαταστάσεις στο tran-
som πολυεστερικών ή ξύλινων σκαφών 
με αμελητέα προσαύξηση βάρους.
Η παραγόμενη θερμότητα στο κέλυφος 
του προβολέα εντός νερού μπορεί να 
αφαιρέσει άνετα ακόμη και την πιθανή 
στρειδώνα που θα δημιουργηθεί σε 
παρατεταμένη παραμονή στη θάλασσα. 
Η ευρεσιτεχνία επίσης περιλαμβάνει 
ακόμη και την προαιρετική χρήση 
γυροσκοπικού αισθητήρα εντός του 
LED όπου σε περίπτωση ανατροπής 
του σκάφους ο προβολέας μπορεί να 
σηματοδοτεί τη θέση του σκάφους με 
αναλαμπές SOS distress code ώστε το 
σκάφος να είναι ορατά εντοπίσιμο από 
τα σωστικά συνεργεία. 
Οι υψηλής ποιότητας προβολείς της 
Lamspea είναι κατασκευασμένοι από 
χυτό ανοξείδωτο σώμα από ατσάλι 
316L, διαθέτουν υπερστεγανοποίηση 
ανοχής + 0,010mm στην εφαρμογή, 
θάλαμο LED με πεπιεσμένο άζωτο 
99,96% για απόφυγή εσωτερικών 
υδρατμών, μονό COB LED για 
ισχυρή διεισδυτικότητα στο νερό, 
προδιαγραφές IP68 για λειτουργία από 

10 έως 100m βάθους, πιστοποίηση 
αλατονέφωσης και ηλεκτροδιάβρωσης 
(ASTM B117), συγκλίνοντα κάτοπτρα 
ολικής εσωτερικής ανάκλασης TIR 
απόκλειστικά σχεδιασμένα από τη 
Lampsea διαμέτρου μόλις 26mm από 
Borosilicate, προστασία υπερθέρμανσης 
και δυνατότητα επισκευής. 
Οι εφαρμογές είναι αρκετές όπως 
εγκαταστάσεις σε ταχύπλοα και 
ψαράδικα, επόπτευση βυθού, 
υδατοδρόμια υδροπλάνων, φωτισμούς 
σπηλαίων, σιντριβανιών, εδάφους, 
άμυνα πλοίων κατά πειρατείας, 
επιθετικός φωτισμός με την χρήση 
των αμφίβιων μοντέλων και άλλες 
εφαρμογές. Το πολυσυζητημένο 
ελληνικής κατασκευής πολεμικό σκάφος 
ειδικών προδιαγραφών R.I.B NEMESIS 
της ELMON εμπιστεύτηκε τον φωτισμό 
της στην Lampsea. Πρόσφατα βέβαια 
πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση 
του συγκεκριμένου σκάφους με 
τον εξοπλισμό της Lampsea στις 
εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού 
και του Λιμενικού Σώματος όπου οι 
τελικοί χρήστες απεκόμισαν άριστες 
εντυπώσεις. 
Η τεχνολογία αιχμής της Lampsea της 
δίνει τη δυνατότητα να σπάσει τους 
υφιστάμενους τεχνικούς περιορισμούς 
για χρήση LED μεγάλης ισχύος σε 
φωτιστικά σώματα με απότέλεσμα την 
κατασκευή οποιουδήποτε φωτιστικού 
της ζητηθεί κατά παραγγελία, με 
εξαιρετικά μικρές διαστάσεις και βάρος 
καθώς όπως αναφέραμε παραπάνω η 
Lampsea ουσιαστικά δεν έχει “οροφή” 
στην σκοπούμενη ισχύ των LED και 
βέβαια υλοποιεί προβολείς με ένα και 
μόνο LED μεγάλης ισχύος. Η εταιρεία 
δύναται επίσης να μελετήσει και να 
υλοποιήσει βιομηχανικές εφαρμογές 
ισχυρού LED φωτισμού με μελέτη και 
διαχείριση των θερμικών απωλειών 
μέσω υγρόψυξης για ένα βέλτιστο 
ενεργειακά απότέλεσμα. Μία γκάμα 
προβολέων ισχύος από 10 έως 400 
Watt και φωτεινότητα έως και 50.000 
lm συμπεριλαμβανομένων και των 
νέων προβολέων IR μεγάλης ισχύος θα 
καλύψουν πληθώρα αναγκών για κάθε 
εφαρμογή. Περισσότερες πληροφορίες, 
βίντεο και φωτό για αυτούς τους 
καταπληκτικούς προβολείς στο www.
lampsea.com.  BF
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LampSea
Και εγένετο Φώς
Η Lampsea (προφέρεται λάμψη) είναι μία 
μικρή, ελπιδοφόρα, αμιγώς ελληνική και 
νεοσύστατη εταιρεία που ιδρύθηκε το 2013.
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